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IGREJA CRISTÃ DA CONCÓRDIA EM MOÇAMBIQUE 

“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente. ”(Hebreus 13.8) 

E-mail: igrejaluteranamzb@gmail.com  
 

INFORMATIVO MOÇAMBIQUE – FEVEREIRO 2020  

Estimados irmãos e irmãs: 

Menos de um ano após o 

Ciclone Idai ter destruído 90% 

da cidade de Beira e afetado 

toda a área central de 

Moçambique, onde a nossa 

igreja luterana está 

trabalhando, um outro 

desastre natural está 

espalhando fome e 

desespero: as enchentes. Sei que algo semelhante está acontecendo 

nas regiões do Espírito Santo e Minas, e os irmãos desta região 

também precisam de nosso apoio e orações.  

Após baixarem as águas do ciclone em Mozambique, o povo 

começou a plantar milho e outras culturas. Mas daí começou a 

estação da seca, que foi muito severa ano passado. A colheita de 

setembro foi fraca. Quando a nova estação da chuva começou, o 

pessoal começou a 

plantar novamente, na 

esperança de ter boas 

colheitas. Mas quando 

estava quase no ponto 

de começar a colher um 

pouco de milho verde 

para comer tostado 
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(maçaroca, como chamam), começou intensa chuva. Os rios sazonais 

e os permanentes transbordaram, levando tudo o que fora semeado 

às suas margens. Inclusive as plantações feitas pelo pastor Jolinho às 

margens do rio Zambezi em nosso Centro de Treinamento foram 

levadas pelas águas. O excesso de chuvas também alagou as outras 

áreas, prejudicando as plantações. 

O sr. Abel, líder leigo e membro da Diretoria Nacional, escreveu esta 

semana: 

 “Desde novembro do ano passado, quando os pequenos celeiros 

ficaram sem nenhuma espiga de milho, o povo se sacrificou em 

semear, mesmo comendo pouco por dia, com a esperança de colher 

um dia. Mas a esperança está 

morrendo desde o mês 

passado, onde as correntes 

das águas dos rios 

arrastaram tudo, incluindo 

casas de alguns dos nossos 

irmãos na fé, e os rios encheram, criando grandes inundações. Agora 

estamos com as cabeças viradas para os céus, joelhos fixados no 

chão, os olhos não param de chorar de tristeza, as bocas perdendo a 

força de rogar ao Dono da vida para intervir, as mãos estendidas aos 

céus para que o Senhor nos ouça. Pois já não sabemos como vamos 

sobreviver este ano. Por isso, 

pedimos a misericórdia de Deus e 

dos irmãos para suprir a nossa 

necessidade alimentar. Assim, 

algumas famílias foram 

agrupadas pelo governo e por 

algumas ONGs nas escolas para 

terem uma refeição comum 
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diária, enquanto que outras escolas estão fechadas. Os hospitais e 

clínicas estão cheios dos doentes, sem medicamentos suficientes. Os 

pastores Jambo, Rui e Paulo já perderam parentes nesta enchente, 

bem como outros membros da igreja também. PASTORES E 

PARCEIROS DA ICCM, POR FAVOR NOS AJUDEM. ESTAMOS A PASSAR 

MUITO MAL! NÃO SABEMOS ATÉ QUANDO QUE ISTO VAI, POIS ATÉ 

AGORA CONTINUA CHOVENDO.”  

Ele também relatou: 

No sábado, dia quinze do mês 
corrente, quando regressava 
para a sua casa, após uma 
reunião com alguns membros 
da Diretoria Nacional e uma 
conversa com o pastor 
Winterle pelo WhatsApp em 
vídeo chamada, o presidente 
da ICCM, Pastor Rui Jolene 
Souza, quase perdeu a vida. 

Quando chegou à beira do rio formado pelas águas da intensa chuva, 
junto com seu sobrinho e outros que também pretendiam atravessar 
o rio para outra margem, onde se encontram as suas residências, 
tentaram atravessar as águas. Mas foram todos arrastados pela 

fúria das águas do rio 
Mpuzi. Pela graça de Deus, 
conseguiram se salvar. Mas 
perderam a máquina 
fotográfica e os celulares. 
Levavam também algum 
mantimento que tinham 
comprado na vila, e ficou 
tudo molhado, quase sem 
aproveitamento.  
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As fotos falam por si. 

As mesmas pessoas que receberam Ajuda Humanitária ano passado 

está precisando de ajuda novamente. Infelizmente, as estações seca 

e chuvosa em Moçambique estão totalmente desreguladas nos 

últimos anos, e a história se repete ano após ano. Mas nuca foi tão 

difícil como estes dois últimos anos.  

Apelamos aos irmãos e irmãs que enviem doações ao endereço 

abaixo. Muitos já são doadores regulares, aos quais agradecemos de 

coração. Toda e qualquer contribuição é aceita com gratidão.  

O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2:10, relatando uma das 

decisões da reunião que teve com os líderes da primeira igreja cristã 

em Jerusalém: “Somente recomendaram que nos lembrássemos dos 

pobres, o que também me esforcei por fazer”. 

Pastor Carlos Walter Winterle 

Coordenador do Projeto Moçambique 

Crédito das Fotos, Sr. Abel Sifa, Pastor Rui Jolene Souza 


